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PŘÁTELÉ V KRISTU,
zdravím Vás před Velikonocemi. Přeji Vám, aby se poselstvím svátků obnovila a
prohloubila Vaše víra tak, abyste při všem, co prožíváte a co je těžké a bolestné,
prohlédli k naději. Věřím, že kdo se na svůj život a svět dívá skrze zvěst Velikonoc,
doufá. Je v nich ukrutnost zloby, hloubka bolesti, ale zároveň i neskonalá síla Boží
věrnosti. Je v nich smrt, a přece ta smrt život nepopírá, lásku neubije, její moc potvrdí.
Je v nich selhání Ježíšových blízkých, mezi které se počítáme, ale také jejich
překvapení z toho, že se jejich beznadějné závěry nepotvrdí a oni s úžasem zjišťují, že
je ani jejich slabost o šanci nepřipravila. O toto poselství, které dovoluje před ničím
neuhýbat pohledem a přece doufat, se s Vámi chci podělit. Zvu Vás na shromáždění a
posílám Vám velikonoční úvahu. Velikonoční naděje není omezena na svátky. Nedělní
bohoslužba nám pomáhá, abychom v jejím světle svůj svět viděli, uměli s ní počítat a
společenství sboru nás ji učí žít. Těším se na viděnou s Vámi.

Proč hledáte živého mezi mrtvými. Není zde, byl vzkříšen. (L 24, 5-6)

Poznali jsme to sami na sobě i na druhých, jak umí setkání s živým Bohem přehodit
životní výhybky, jak změní směr našeho myšlení. Vděčně jsme uslyšeli i my, že pro
záchranu je potřeba důvěřovat Kristu. Že je to jednoduché. Namísto toho, abychom
věřili v sílu, v politiku, ve vlastní schopnosti, dáme důvěru Ježíši, který byl ukřižován,
ale v hrobě nezůstal. A protože jsme chybující lidé, potřebujeme si opakovat toto
základní, a proto slavíme Velikonoce, proto si každou neděli při shromáždění
připomínáme skutečnosti naší spásy, abychom dokázali jindy unést to, co nám život
chystá. Jako apoštolové byli pro své přesvědčení uvězněni, a popraveni, jako se
mnoho silných a zdravých lidí proměnilo v určitém věku v lidi slabé a nemocné, jako
museli tehdejší věřící zvládat všední život a starosti, tak stejně máme vše i my. Proto
potřebujeme slavnostní příležitosti, abychom obnovovali svou důvěru k Bohu,
připomínali si skutečnosti, které nás zachraňují. Abychom se uměli opřít v životě o to,
co je trvalé, stále platné a živé. Zdá-li se Vám, že Ježíš je v nebi a není s námi v
našich bídách: Nebojte se!, hledáme-li ho, on, vzkříšený se s námi setkává na naší
cestě. On nám jde naproti a chce se dát poznat. Když jej potkáváme na svých cestách,
poznáváme i my: Byl vzkříšen a žije. Radost velikonočního rána ozařuje pak naše
pozemské putování úchvatnou nadějí: Ježíš vstal z mrtvých, tedy i my vstaneme.

Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu
spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. (Ef 2, 4)

Víra ve zmrtvýchvstání Ježíše je pro křesťana vyjádřením jistoty, že jsou pravdivá
slova, která se zdají být krásným snem: Silná jako smrt je láska. (Pís 8, 6) Láska si
žádá nekonečnost, nesmrtelnost, láska je výkřikem po věčnosti. Avšak tento výkřik je
zároveň nesplnitelný, věčnost, které chce dosáhnout, vede do říše smrti. Z tohoto
hlediska teprve můžeme rozumět, co znamená probuzení k novému životu. Je to síla
lásky, která jej umožňuje. Žít dál je pro člověka, který nemá trvání, možné jen tehdy,
když žije dál v druhém. V tom, který ho miloval. Člověk, jenž chce existovat jen sám v
sobě, smrtí končí. Vedle trvání v druhých, v jejich vzpomínkách, které je přes všechnu
lidskou lásku omezené, je ještě trvání v Boží lásce. Tato láska se ukazuje ve vztahu
mezi Otcem a Ježíšem. V tom, že byl Ježíš poslušný až k smrti a Bůh jej probudil k
novému životu. Ve vztahu mezi Ježíšem a Otcem se hodnota a moc lásky pozvedla



nad hodnotu a moc biologického života. Život byl vtažen do moci Boží lásky, a proto
jej smrt nepohltila. A tato skutečnost je otevřená i pro nás. Spolu s Kristem jsme
vtaženi do Boží lásky, která překonává i naši smrt.

SHROMÁŽDĚNÍ O SVÁTCÍCH

25. 3. Ne Květná 9:00 Bohoslužba

30. 3. Pá Velký pátek 17:00 Bohoslužba, Večeře Páně

1. 4. Ne Velikonoční 9:00 Bohoslužba, Večeře Páně

HALELUJA, raduj se převelikou radostí, jásavě plesej ve svém srdci! Byl jsi mrtev a
znovu žiješ, byl jsi ztracen a jsi znovu nalezen, byl jsi v temnotě a tvou duši nyní
naplnilo světlo nebe. Pro tyto dary nestačí slova díků, duše propuká v jásot za
milosrdenství Nejvyššího.

Člověk byl stvořen k obrazu Božímu, ale tento obraz hříchem poničil. Člověk byl
stvořen pro lásku s Bohem, s lidmi, ale vybral si sobectví. Člověk byl stvořen pro život
věčný, ale hříchem se rozhodl pro smrt.

Milosrdný Bůh vyšel vstříc v Ježíši ztracenému člověku.

Láskyplný Bůh odpustil kajícímu člověku každou vinu.

Všemohoucí Bůh proměnil temnoty smrti ve světlo vzkříšení.

Bůh lásky zve nyní i tebe, abys vstoupil do proměny Velikonoc.

Místo sebe učiň středem života Boha. Jako se planety točí kolem slunce, ať tvé srdce,
mysl, city, vše, co jsi, se točí kolem Boha, lásky. Bez Boha v nás vládne temnota,
sobectví a hřích. Ve spojení s Bohem dostáváme jako pupeční šňůrou život, lásku,
světlo, tím jsme vzkříšeni ke skutečnému životu. Ať tedy Život je i tvým životem a ty
šťasten s ním a v něm zpíváš navěky své haleluja za lásku.

Radost ze vzkříšeného Pána Vám přeje farář Jiří Ježdík
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